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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu landasan utama dan berperan penting dalam

sebuah daerah untuk proses modernisasi. Pembangunan diartikan sebagai

pertumbuhan, perkembangan, perubahan, demokrasi, produktivitas, dan

modernisasi. Rogers dan Shomaker dalam Zulkarimen Nasution (2002: 28)

menyatakan bahwa, pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial dimana

ide-ide baru diperkenakan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan

pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode

produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik.

Pembangunan yang dapat dilakukan dengan berbagai aspek, salah satunya adalah

pembangunan objek pariwisata. Menurut G.A Schomoll dalam H. Oka A Yoti

(1996: 1), tourism is a highly decentralized industry consisting of interprieses

different in size, location, function, type organization, range of service provided

and method used to market and sell the (Pariwisata adalah pemusatan industri

secara penuh dari usaha-usaha dalam ukuran yang berbeda, tempat, lokasi, tipe

organisasi, menyediakan menegement pelayanan dan metode yang digunakan

untuk pemasaran dan menjualnya).
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Pengembangan pariwisata Indonesia menggunakan konsepsi pariwisata budaya

yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan yang menyatakan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan

penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan

kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dan

memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa dan

mempererat persahabatan antar bangsa.

Pembangunan sebagai suatu kebijakan pengembangan kepariwisataan di

Indonesia menekankan pada penampilan keindahan alam unsur-unsur budaya

pada suatu daerah sebagai aset utama untuk menarik wisatawan berkunjung ke

objek wisata yang ada di suatu daerah. Hal ini perlu ditekankan adalah aspek-

aspek dari suatu kondisi alam seperti keindahan alam, pantai dan pemandangan,

flora dan fauna termasuk kehidupan bawah laut, olah raga, serta jenis hiburan

lainnya. Unsur-unsur tersebut memiliki manfaat yang amat penting antara lain:

untuk mempromosikan kepariwisataan secara umum baik dalam maupun luar

negeri, produk yang disediakan akan menyiapkan lapangan kerja dan

meningkatkan penghasilan masyarakat, selain menarik perhatian wisatawan juga

meningkatkan pemberdayaan lingkungan. Hal tersebut bisa meningkatkan taraf

hidup masyarakat.
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Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah untuk memperoleh

devisa dari penghasilan non migas. Sumbangan pariwisata bagi pembangunan

nasional, selain menyumbangkan devisa bagi negara, pariwisata juga mempunyai

peran yang strategis dalam pembangunan nasional, yaitu: memperluas lapangan

usaha, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan

pemerintah, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa,

memperluas wawasan nusantara, mendorong perkembangan daerah, mendorong

pelestarian lingkungan hidup, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Tanah Air.

Pemilihan pariwisata sebagai salah satu sumber devisa karena pariwisata oleh para

ahli ekonomi dianggap sebagai “industri tanpa cerobong asap” yang berarti

bahaya maupun kerugian yang ditimbulkannya relatif lebih kecil apabila

dibandingkan dengan industri-industri lainnya yang padat teknologi. Namun

demikian tidak berarti bahwa pariwisata tidak mendatangkan bahaya yang dapat

menimbulkan resiko (Oka A Yoeti, 1993: 48). Salah satu resiko yang dihadapi

oleh industri pariwisata adalah perubahan budaya masyarakat sekitar objek wisata

akibat pengaruh kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat pendatang maupun

wisatawan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam kebijakan pembangunan daerah,

menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mendorong

pembangunan di Lampung Barat. Kontribusi yang dapat diandalkan dalam

pembangunan ekonomi pada sektor pariwisata di antaranya adalah industri

pariwisata dan jasa-jasa, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi

masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
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Kabupaten Lampung Barat banyak menyimpan potensi wisata alam yang menjadi

objek wisata, diantaranya adalah Pusri, Danau Ranau, Air Terjun Kubu Perahu,

Lombok Resort, Air Panas Way Tenong, Arum Jeram Way Besai, Labuhan

Jukung dan objek wisata Pantai Karang Nyimbor. Keberadaan objek wisata

tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat

yang lebih baik dengan mekanisme yang baik pula demi kelancaran suatu

implementasi dari objek wisata tersebut (sumber: Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, tahun 2010).

Penyediaan sarana prasarana dan pelayanan terhadap konsumen atau pengunjung

merupakan suatu prioritas utama yang dilakukan menyangkut kepuasan daripada

pelanggan. Sebagaimana dikemukakan Oka A Yoeti (1996: 8-12), bahwa

penyediaan sarana prasarana meliputi semua fasilitas yang memungkinkan

mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka yang diharapkan

bisa berjalan dengan lancar dan bisa meningkatkan taraf perekonomian

masyarakat melalui pembangunan saran kepariwisataan.

Pembangunan sarana kepariwisataan meliputi tiga macam yaitu:

a. Sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstucture), yaitu perusahaan-

perusahaan yang kegiatannya menyediakan fasilitas pokok seperti perjalanan

dan penginapan bagi wisatawan.

b. Sarana pelengkap kepariwisataan (supplementing Tourism superstructure),

yaitu fasilitas-fasilitas pelengkap sarana pokok seperti fasilitas olah raga

dengan tujuan agar wisatawan tidak cepat bosan
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c. Sarana penunjang kepariwisataan (supporting tourism superstructure), yaitu

fasilitas yang tidak hanya melengkapi sarana pokok dan sarana pelengkap

(night clup, opera, dll). Berfungsi agar wisatawan lebih banyak berbelanja

tetapi tidak mutlak ditiadakan, (Oka A Yoeti, 1996: 8-12).

Berdasarkan penjabaran diatas, pembangunan prasarana merupakan salah satu

aspek yang penting dalam mengadakan suatu pembangunan. Adanya sarana

prasarana menjadi suatu landasan dalam memudahkan bagi masyarakat untuk

menjalankan aktivitas mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat tidak lepas dari keikutsertaan dalam mengadakan pertumbuhan

perekonomian di suatu daerah. Masyarakat sebagai pelaku yang menyediakan

semua fasilitas berupa barang atau jasa yang dapat memenuhi permintaan

konsumen dengan adanya fasilitas yang disediakan. Adapun yang harus dipenuhi

demi memenuhi suatu  kepuasan yang diperoleh oleh konsumen tanpa harus

membelinya; ketersediaan potensi alam yang menjadi daya tarik yang disebut

demand (permintaan). Menurut Oka A Yoeti (1996: 76), demand dalam

kepariwisataan dapat berupa benda bebas (free goods), diperoleh tanpa harus

membelinya, namun menjadi daya tarik bagi wisatawan, misalnya pemandangan

alam yang indah, udara yang segar, cahaya matahari, laut danau, sungai, dan

sebagainya.

Pembangunan objek wisata tidak menutup kemungkinan bisa merugikan rakyat,

karena banyak faktor yang bisa menimbulkan kesenjangan-kesenjangan terhadap

masyarakat, misalnya penggusuran, pengambil alih lahan dan aturan-aturan yang

diterapkan. Beberapa poin di atas yang bisa menimbulkan kesenjangan terhadap
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masyarakat, karena adanya pembangunan tersebut bisa membatasi ruang gerak

atau aktivitas pada masyarakat setempat, sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pembangunan tersebut dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal yang terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dilihat dari sektor

pembangunan yang ada didaerah tersebut baik berupa industri maupun berupa

objek wisata, karena dengan adanya pembangunan tersebut secara tidak  langsung

menyediakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat setempat dan itu bisa

mempengaruhi pendapatan ataupun peningkatan dalam sektor perekonomian pada

masyarakat setempat. Hal ini berkaitan dengan konsep bahwa industri pariwisata

adalah salah satu usaha pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, pembangunan industri pariwisata Pantai

Karang Nyimbor di Pekon Tanjung Setia Kabupaten Lampung Barat merupakan

suatu industri yang memberi peluang lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Hal ini dapat meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat setempat

dan pemerintah daerah.

Objek wisata Pantai Karang Nyimbor adalah satu industri pariwisata yang ada di

Lampung Barat. Keutamaan Wisata Pantai Karang Nyimbor adalah tersedianya

pemandangan disekitar pantai dan laut yang indah yang memiliki ombak besar

yang menjadi kegemaran wisatawan mancanegara untuk melakukan Surfing,

dengan kondisi tersebut menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk

berkunjung, sebagaiman dapat dilihat pada tabel I di bawah ini:
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Table 1. Jumlah Wisatawan Pantai Karang Nyimbor Tahun 2010

No Nama Penginapan Jumlah Wisatawan

Per Tahun

Asal

1. Karang Nyimbor 350 - 450 Mancanegara

2. Ombak Indah 350 - 450 Mancanegara

3. Kahuna Bungalow 35 - 50 Mancanegara

4. Paradise Beach Bungalow 100 - 180 Mancanegara

5. Tapokan Indah 150 - 200 Mancanegara

6. Family 150 - 200 Mancanegara

7. Way Teluk 40 - 60 Mancanegara

8. Damai Bungalow 70 - 80 Mancanegara

9. Kepalas 40 - 50 Mancanegara

Sumber: Data Prariset Juli 2010.

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka diketahui pula adanya pembangunan sarana

pariwisata berupa penginapan pada Objek Wisata Pantai Karang Nyimbor, dapat

meningkatkan kunjungan para wisatawan dari berbagai negara seperti Australia,

Amerika, Jepang, Inggris dan sebagainya. Objek wisata Pantai Karang Nyimbor

merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara di

Lampung. Tujuan utama mereka adalah berselancar (surfing) dan pada saat ini di

Pantai Karang Nyimbor tersedia sembilan buah penginapan dan ada sekitar

sepuluh penginapan yang masih dalam tahap pembangunan, serta ada yang masih

berupa lahan yang siap untuk dibangun. Penginapan yang telah ada baik sudah

siap pakai maupun belum, dimiliki oleh warga negara asing dan warga negara

Indonesia.
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Penginapan tersebut ditawarkan oleh pihak penginapan khusus untuk wisatawan

mancanegara, dengan berbagai fasilitas yang cukup bervariasi dan harganya pun

bervariasi pula, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Fasilitas dan Tarif Penginapan pada Pantai Karang Nyimbor

No Nama Penginapan Nama Pemilik Fasilitas Tarif (Rp)

1. Karang Nyimbor
(1999)

Mr. Andy
(WNA)

AC, double bed, ruang
baca, tempat olahraga, tv,
dll

250.000-
350.000

2. Ombak Indah
(1999)

Mr. Nivf
(WNA), Ani
Maruli (WNI)

AC, double bed, ruang
baca, tempat olahraga, dll

250.000-
350.000

3. Kahuna Bungalow
(2010)

Irma Wulandari
(WNI)

AC, double bed, tv, dll 300.000

4. Paradise Beach
Bungalow (2009)

Widia Astuti
(WNI)

Double bed, tv, dll 200.000

5. Tapokan Indah
(2008)

Tahrim
Mahmud (WNI)

Double bed, tv, dll 140.000

6.
Family (2007)

Subir (WNI) Double bed, tv, dll 150.000

7. Way Teluk (2006) Surta Jaya
(WNI)

Double bed, dll 150.000

8. Damai Bungalow
(2010)

Kadek Ayu
Sriwati (WNI)

AC, double bed, tv, dll 240.000

9. Kepalas (2009) Hamzah (WNI) Double bed, dll 150.000

Sumber: Data Prariset Juli 2010.

Berdasarkan Tabel 2 di atas maka dapat diketahui bahawa fasilitas dan tarif pada

setiap penginapan berbeda-beda, sehingga para wisatawan dapat memilih sesuai

dengan keinginannya. Berbagai penginapan yang ada diobjek wisata tersebut

dikelola secara pribadi dan milik pribadi (warga setempat dan orang asing),

dengan kata lain bukan objek wisatanya yang dikelola secara pribadi, tapi warga
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setempat yang mengelola dan modalnya dari warga negara asing (joint).

Penginapan yang kepemilikannya adalah bersama, maka keuntungannya dibagi

antara pengelola dengan pemilik modal. Adanya objek wisata tersebut pada

awalnya dikarenakan adanya suatu penginapan milik orang asing yang

menyediakan penginapan hanya untuk orang asing yang ingin berkunjung kesana,

dan lambat laun semakin banyak orang yang berminat untuk membangun

penginapan-penginapan yang pada akhirnya daerah tersebut menjadi objek wisata

bagi masyarakat sekitar dan juga bagi warga negara asing.

Sebelum pembangunan objek wisata Pantai Karang Nyimbor, masyarakat Pekon

Tanjung Setia yang pada umumnya bekerja sebagai petani, nelayan dan buruh

memiliki pendapatan rata-rata Rp. 300.000 setiap bulan. Setelah dilaksanakan

pembangunan Pantai Karang Nyimbor yaitu pada tahun 1999, pendapatan

masyarakat mengalami peningkatan dengan jumlah rata-rata per bulan menjadi

Rp. 500.000 - Rp. 600.000 setiap bulan.

(sumber: pra riset dan dokumentasi pada pekon tanjung Setia Kecamatan Pesisir
Selatan Biha Lampung Barat. Bulan Juli 2010).

Keberadaan objek wisata Pantai Karang Nyimbor di Pekon Tanjung Setia

memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan masyarakat setempat, dan

bisa mempengaruhi pendapatan masyarakat kearah yang lebih baik. Pembangunan

objek wisata memberikan keuntungan bagi masyarakat berupa peluang usaha dan

lapangan pekerjaan. Masyarakat setempat juga bisa mengenal dan mempelajari

berbagai bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Prancis, Jepang dan sebagainya.

Serta bisa mengenal budaya yang dimiliki oleh setiap negara, karena sebagian

besar wisatawan yang berkunjung berasal dari mancanegara.
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Hasil prariset yang penulis lakukan untuk mendapatkan data mengenai

pendapatan masyarakat setempat yang bekerja pada tahun 2010, menunjukkan

bahwa ada beberapa masyarakat setempat yang bekerja di penginapan yang

berada di objek wisata Pantai Karang Nyimbor dengan gaji berkisar Rp. 500.000

s.d Rp.750.000 per bulan. Ada pula warga yang menyediakan penyewaan

kendaraan bagi wisatawan untuk berkeliling menikmati pemandangan wisata yang

tersedia, dengan tarif mulai dari Rp 50.000 per hari. Perbandingan penghasilan

masyarakat sebelum dan setelah adanya objek wisata Pantai Karang Nyimbor di

Pekon Tanjung Setia cukup signifikan dan setelah ada objek wisata mereka

memperoleh pendapatan dari usaha yang berkaitan dengan objek wisata dengan

pendapatan rata-rata Rp 900.000 setiap bulan. Menurut standar pendapatan pada

Badan Pusat Statistik (2008), maka pendapatan masyarakat tersebut masuk dalam

kriteria pendapatan sedang, yaitu berkisar antara Rp 750.000 – Rp 1.400.000 per

bulan.

(sumber: Data Prariset Tanggal 15-16 Maret 2010).

Berdasarkan kenyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk

mengetahui dampak pembangunan objek wisata pantai karang nyimbor terhadap

pendapatan masyarakat Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Biha

Kabupaten Lampung Barat.



11

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: “Bagaimanakah dampak pembangunan objek wisata di

Pantai Karang Nyimbor terhadap pendapatan masyarakat Pekon Tanjung Setia

Kecamatan Pesisir Selatan Biha Lampung Barat?”

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak pembangunan objek

wisata di Pantai Karang Nyimbor terhadap pendapatan masyarakat Pekon Tanjung

Setia Kecamatan Pesisir Selatan Biha Lampung Barat.

D.  Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan kontribusi

pemikiran ilmiah guna memperkaya khasanah ilmu sosial politik, khususnya

yang berkaitan dengan dampak pembanguna pariwisata terhadap peningkatan

pendapatan masyarakat.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintahan kabupaten

Lampung barat, dalam menetapkan kebijakan pengembangan pariwisata yang

berorientasi pada kepentingan masyarakat setempat, khususnya dalam hal
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peningkatan pendapatan, taraf hidup dan menekan tingkat penggangguran.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain

yang membutuhkan informasi dan referensi untuk melakukan penelitian

dengan kajian mengenai dampak pembangunan pariwisata terhadap

peningkatan pendapatan masyarakat.


